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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد؛ فهذا أحد أشرطة سلسلة اهلدى والنور من الدروس العلمية 

نسأل اهللا أن ينفع به اجلميع واآلن مع  -حفظه اهللا- يخ حممد ناصر الدين الش/ والفتاوى الشرعية لشيخنا 

  . الشريط السابع والستني بعد املائة على واحد  

عندنا يف الشام هذا شعار طالب العلم ،  ...بالرتدد عليه ، شفت شخصا  ...نتناقش املهم حصل  :الشيخ 

هريني أو البدعة ، بعض كتبه كنت اقتنيتها بيعرض عليه كتاب تأليف القامسي ، إما شيوخ األزهر أو الرد على األز 

إذا كان أصيال فإنا بشرتيه منك ، املهم : قلت له  ...هو ذاك عريب  ...أنا وقع عيين على الكتاب رأًسا استبدل 

انتبه واقف شاب وسيم قصري القامة أبيض البشرة سوداء اللحية الفف عمامة بيضاء على الطريقة الرتكية وطربوش 

: داء عريضة واخد له هيك على طرف املكان ، أن أنا بنصحك أن الكتاب ما تشرتيه ، قلت له أمحر لبة سو 

ألن اللي مؤلفه وهايب ، يا ليت قال يل هذا كان صار ملحد وكذا ميكن ما كان يومها ألف كتابه : ليش ؟ قال 

ليه مظهري ، ألن أنا يومنا األغالل ، ودخلنا بقى يف موضوع البدعة وما البدعة والرجل وجد مين فوق ما دل ع

  . بني بلحية طالعة ومدورة ما كملت يعين ، ودخلنا معه يف نقاش  ...

   ...هو حصل له  :السائل 

أي نعم ، دخلنا يف نقاش بني الرجل مث انفصلنا ، مث التقيت أنا وإياه أمام مكتبة أخي أبو جعفر ، أمام  :الشيخ 



ن ، أخذت معه يف نقاش وبينا أن الزيادة هذه ال تشرع إىل آخره ، بعد األموي ، وجاءت صورة الزيادة على األذا

، بيدخل علي شيخ قصري القامة شايب اللحية كنت أراه أحيانًا يف الطريق  ...أسبوع أسبوعني ما أدري ما اللي 

عليكم السالم السالم عليكم ، و : ميشي هيك بيقولوا عندنا يف الشام فرشأته ، ما كنت أعرفه بطبيعة احلال فقال 

، طلع من جيبته ساعة هاي ساعة عرضناها ساعاتية ويئست منها وما صلحوها شوف يل إياها ، أنا حبيت أن 

هذه ، بدأ يبحث  ...حىت الساعة أنا : وأخذت املوس وبدأ أفتح وعملت هيك ، هو هلا قواعد قال  ...ما بني 

أنا حدثين عنك : عد ما اطمئن يل فكريًا قال يل معي يف موضوع املوالد شو رأيي ؟ مسعت له بكل جترد ، ب

  . الشيخ زهري النجار ، ها ذاك الشخص األول ، حدثين عنك 

  . هو شيخ سوري وال  :السائل 

  . هو الظاهر سوري  :الشيخ 

  . أنا أظن أنه مصري  :السائل 

زهري النجار أن أنت على  ، املهم أنه حدثين ...يف مصر  ...إذا كان فيه مانع  ...هو مصري مقيم  :الشيخ 

علم باحلديث ، وأنا عندي كتاب امسه صوت الطبيعة ينادي بعظمة اهللا فيه أحاديث الكتاب بدي خترج يل إياها 

، اآلن بدأت عالقة بيين وبينه ، واتفقت أن كل يوم بعد صالة اجلمعة أروح عنده ، كان ساكنا هو ومجاعة من 

ن املدارس القدمية ، املدارس القدمية عندنا يف الشام عبارة عن طابقني يف الطلبة منهم زهري النجار يف مدرسة م

إذا كان بيناسب ، وفوقه كذلك .. باحة مساوية واسعة فيها حبرية فيها باحة ساحة مساوية حواليها غرف للطالب 

فة يف اجلهة نفس الغرف ، وفيه درابزين يدور مدار الدرابزين من كل اجلوانب ، فالشيخ عبد الفتاح آخذ غر 

وال متناقشني مع بعضنا بعض بس ما  ...الشرقية علوية من فوق ، والشيخ زهري آخذ غرفة بالطرف الثاين 

متفقني ، كل واحد يف طريق ، الشيخ زهري طالب علم يف املذهب احلنفي قوي وهو ما يسمون بعلوم اآللة يف 

، فبدأت أنا أتردد كل يوم  ...امشي الشاذيل النحو والصرف جيد ، باإلضافة إىل ذلك مريد للشيخ حممد اهل

مجاعة ، حاطط طاولة متواضعة تبع الشيخ عبد الفتاح يقرأ يف الكتاب هذا صوت الطبيعة ، احلديث اللي 

بيحضرين خترجيه وصحته وضعفه وإال سجلته عندي ورجعت على الدكان وراجعت يف األسبوع الثاين يكون اللقاء 

  . وهكذا 

 ...الشخرية دول كأنه بيلوم نفسه إيش سويت أنا كنت واحد  ...زهري يطلع غرفته يطلع  اللي صار الشيخ

اتنني ، أنا أنادي له تعاىل يا شيخ زهري ما يستجيب هو ، الشيخ عبد الفتاح ضيق الصدر ، اتركه ما فيه منه 

عليها أبًدا ، أنا أقول  خالص صار يل ست شهور أنا بشتغل فيه ما فيه فايدة ، الشيخ زهري يف سبيله ما حيود



لكل  ...إذا آن األوان : أناس هلا صدر لنا ، ويقول عندنا يف املثل الشامي  ...للشيخ عبد الفتاح يا أخي أنا 

أجل كتاب ، واهللا ما مضى إال أسبوعني ثالثة اللي الشيخ جائي جلس معنا ، طبًعا جلس معنا بدأ يثار 

وهكذا ، بدأ الشيخ زهري يتقلقل من الناحية املذهبية من الناحية  مناقشات شوية بالكتاب شوية باملناقشات

التوحيد من ناحية الصوفية والطرق والرقص يف الذكر إىل أن وصل معنا إىل كتاب الرقص يف الذكر ، خاصة ملا أنا 

  . دليته على الرخص والنقص ملستحل الرقص 

   ...هذا أظن يا شيخ للشيخ راغب  :السائل 

اهللا يرمحه ، الشاهد صار حيضر يف الذكر عند شيخه حممد اهلامشي ، ها دول طريقة ذكرهم على نعم  :الشيخ 

الواقف ، بيأخدوا بيد بعضهم بعض ومييلوا مييًنا ويسارًا ، الشيخ زهري حلقة طويلة ، الشيخ زهري بعد ما اقتنع 

اولوا ميني صاروا يتحركوا هو صار أن هذا ما جيوز وحرام حىت يف الفقه احلنفي وقف مثل االسطوانة ، اللي حي

مني ؟ الشيخ واجلماعة ، هذا الظاهر أنه إيش ؟ انعدل ، يف مجعة من اجلمع اللي كنا  ...جلانب ، هذا ليس 

  . مرة ، هذا ابنك : نلتقي فيها بيقول 

  . ابين نعم  :السائل 

ني المة بارك اهللا فيك ال إله إال اهللا ما شاء اهللا ، أعيذك بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة وع :الشيخ 

سبحان اهللا ، الشاهد يف أول مرة يأتينا الشيخ زهري بيزور الشيخ يف وسط املطاوع ، يف أول مرة القصة هذه خال 

  فاعرتاه الشيخ حول علينا ، هو يتكلم ببسمة لطيفة نادى سلًفا ما نصحت الشيخ ، وفعًال نصحه  ...معه 

  . يا شيخنا  ...سبحان اهللا  :السائل 

املقصود الرجل يعين ما من يوم إال وما بعده أحسن مما قبله يعين يزداد إميانًا بالدعوة السلفية ، كان إمام  :الشيخ 

مسجد يف حملة امسها غريب عنا شوية املعمشة قريب من مسجد التوبة اللي كان دكانة والدي جتاه املسجد وكنت 

الغالب ، كان يؤذن ويصلي بالناس ، اعتقد أن الزيادة على األذان غري جائزة أنا أصلي هناك الظهر والعصر على 

بطل يزيد على األذان ، قام الرجال ضده هذا صار وهابيا انتشر خربه للشيوخ إمام مسجد جامع التوبة اللي هو  

ح وشيء من كان شيخي برهة من الزمن سعيد برهاين ، ألين قرأت عليه شيء من الفقه احلنفي يف مراقي الفال

واحلقيقة لقي يعين عنًتا ، صار يسلطوا األطفال يرموه بقشر املوز  ...النحو والبالغة فهذا محل راية إيش ؟ معادة 

والربتقال إىل آخره ، الرجل ضاقت عليه األرض مبا رحبت فجأة بلغنا أنه سافر إىل حلب ، ومن هناك سافر 

اسلين الرجل وحكى يل يعين قصته وأنه دخل األزهر وبأيام قليلة ملصر وذات يوم هلذا اليوم ، فيما بعد بدأ ير 

حصل الشهادة اللي يسموها العاملية ، وشفت بعض آثاره وتعليقات إىل آخره ، فهذا زهري النجار هو السبب 



ن هو اللي عرفين بعبد الفتاح اإلمام ، ومن يومها راحت يعين العالقات واستمر بيننا وبني عبد الفتاح اإلمام ، لك

طبًعا بدأ هناك يصب دارسته عن املذهب الشافعي ، لكن من ناحية التوحيد عقيدته صافية متاًما ، لكن كان 

عنده احنراف يف تفسري اآليات على الطريقة العصرية ، لذلك هو مسى تفسريه التفسري العصري ، يف باله تأويل 

شفة اآلن وكيف طابقت القرآن ، هذا قصة بعض اآليات حىت تلتقي مع بعض إيش ؟ اآليات الكونية املكت

  . الشيخ عبد الفتاح رمحه اهللا 

رمحه اهللا ، طيب شيخنا بالنسبة لكتاب صوت الطبيعة اللي يعين ألفه وكنت خترج له أحاديثه أو كذا ،  :السائل 

  يعين قبل كان لك أعمال وإال هذا من أوائل األعمال وال لعله أول شيء ؟ 

  . كان وال ما كان : ر الباقي وال أستطيع أن أقول لك يعين ما أذك :الشيخ 

  . لكن اآلن يف الذهن ما فيه شيء حمدد ، أما قطًعا هو من أوائل يعين األشياء  :السائل 

  . بال شك ، ومرة ميكن يكون أول عمل  :الشيخ 

اقب يف ذم اخلليل يا سالم ، شيخنا برضه على غرار ذلك فيه رسالة للشيخ أمحد عبيد الشهاب الث :السائل 

والصاحب للسيوطي ، برضه كاتب يف مقدمته أنه اعرتضتين بعض أحاديث أرسلتها للشيخ ناصر الدين األلباين 

  وكذا ، برده لعل تلك الفرتة إن مل تكن بعضها قليًال ؟ 

ديث هو هكذا ، بس الشعب اهللا يهديك شو عمل اهللا يتوب علينا ، سن سنة سيئة ، خرجت له األحا :الشيخ 

رواه الطرباين : بينت الصحيح من الضعيف ، احلديث اللي بيعجبه هو ملا أعرف التخريج ضعيف ، بقول مثًال 

بإسناد ضعيف أو فيه فالن ، حيتسب على التخريج يقول إيش ؟ رواه الطرباين وبس ، ترك إيش ؟ التعليل سن 

كان له كتاب أظنه امسه االشرتاكية يف اإلسالم   سنة سيئة يف كتاب الظالل حملمود اإلسطنبويل ، حممد اإلسطنبويل

، هو كان طبًعا قبل ما ينحرف عن الدعوة السلفية كان من الشباب يعين أو من األستاذة املنحرفني ، وكان يف 

ما شاء اهللا العود آلة الطرب ، فطلب مين أن أخرج له ها الكتاب ، وأنا يومئذ يعين مثل ما بقول  ...بيته غري 

أنا رجل ما باألمدح يعين ودي من يشغلين ، ما الوضع مثل اآلن وقبل اآلن ألين مشغول بأعمال صارفة ، أحيانًا 

ما شاء اهللا هذا ابن أبو أمحد بسم اهللا بارك اهللا فيه ، أنبته اهللا نباتًا حسًنا وجعله قرة عني لوالديه إن شاء اهللا  - 

قال رسول اهللا ، : ف التخريج كله وحذف قوله ، خرجت له األحاديث شو سوى ؟ كل أحاديث ضعفته حذ - 

وحطه بني هاللني فوضعه إياه بني هاللني بيشعر القارئ أن هذا احلديث اللي بتعرفه ، لكن التخريج اللي ضعفه 

أعرض عنه ، أكثر الناس ماشيني على القاعدة الكافرة الغاية تربر الوسيلة ، هذا حديث مجيل وهذا غري موضوع 

  . تضعفه إىل آخره ليش 



  

  

  حامل هذه الراية من املعاصرين اليوم اهللا املستعان : و الغزايل اهللا تعاىل يهديه كان هو يعين كما يقال  :السائل 

  . أي نعم ، كشف القناع يف مقدمة فقه السرية  :الشيخ 

   ...أظن لقاءك معه قدمه شوية الغزايل  :السائل 

  . لكن ما ظهر أثر  :الشيخ 

  . ا الرسالة اللي ناقلها أخونا الشيباين باعت لك إياها الغزايل ، حاطط صورا أنه شيخن :السائل 

  . هي رسالة صغرية  :الشيخ 

  . رسالة صغرية نعم ، هذه طيب ما هي بعيدة هذه ليس قدمية أقصد  :السائل 

ندق فأنا أنزلوين  وكنت أنا رحت لإلمارات ورحت لقطر ، هناك نازل هو يف ف ...ما هي قدمية ، هذه  :الشيخ 

  . كمان يف غرفة مقابل غرفته ، فكنت ألتقي معه ، هذه من جرائر االتصاالت اللي كانت بيين وبينه 

  . يعين الحظت أن الرسالة طيبة جًدا  :السائل 

  . رسالة أي نعم  :الشيخ 

  . كان فيها أنه استجاب لك   :السائل 

كان لنا دعوة هذا إيش بيسموه وزير األوقاف وإال أيه هذا   ...نا طيبة ، لكن من الناحية العلمية مرة مجع :الشيخ 

  . عبد اهللا إبراهيم األنصاري ، شو اللي له 

  . الشئون الدينية  :السائل 

الشئون الدينية نعم ، املهم أحد موظفني الكبار هناك عمل لنا دعوة يف مناسبة صالة ركعتني حتية  :الشيخ 

  طب ، هو  أنكر على الصالة املسجد يوم اجلمعة واإلمام خي

  من ؟ :السائل 

الغزايل ، هو ايش معىن اخلطيب راح خيطب ، أنا ما يعجبين اخلطيب راح خيطب وواحد عم يصلي ،  :الشيخ 

وإذا جاء األثر بطل  ...ال اجتهاد يف مورد النص ، أنا : يا أستاذ بعد ما انتهى من الكالم ، قلت له : قلت له 

إذا جاء أحدكم ( :  - صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا بطل ر معقل ، كيف تعرف وتعتقد قوله  النظر وإذا جاء ر

: اإلمام مالك ال يرى الركعتني ، قالوا : ، قال  )يوم الجمعة واإلمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما 

حرارة وال فيه كذا إال أنه ما تراجع اهللا أكرب ، أيه يعين اشتد شوية النقاش لكن ما فيه  ...ماذا لو اإلمام مالك 



  . بالرغم من احلديث الصحيح الواضح ، وهكذا له مواقف كثرية ضد السنة 

ولذلك منذ أقل من أسبوع جاءين خطاب من اجلزائر فيه أسئلة ، لكن تعرف ما أستطيع أجاوب عليها ، من 

ي ؟ الظاهر زاعمني أنه فيه شيء من مجلة هذه األسئلة صحيح أنه الشيخ حممد الغزايل هو يعين ما هو سلف

  . الشذوذ عن اخلط السلفي 

: وهناك كنت التقيت بالدكتور ما التقى به الشيخ ، أخ فاضل وما شاء اهللا جزاه اهللا خري ، يذكر يقول  :السائل 

ؤالء الشباب الغزايل هناك يعين محلة واضحة وقام يتكلم وما فيه مناسبة رمسية وال غري رمسية غري يتكلم فيها عن ه

املتشددين واملنفرين كذا كذا ، فسبحان اهللا الظاهر من كتاباته مشكالته كتابه دستور الوحدة الثقافية مهوم داعية 

وكذا ، هو داعي اهللا أكرب ، يعين شيء عجيب جًدا ، كتاب عقيدة املسلم ، هذه من الكتب القدمية ما الكتب 

ستور الوحدة الثقافية بناه على األصول العشرين للشيخ حسن البنا ، احلديثة ، كلها يف نقض السلفيني ، كتاب د

  . وتعرف أسلوبه والرجل يعين إذا كتب 

  . حيسن معروف  :الشيخ 

حيسن ، بتكون زينب هي أخته زينب الغزايل شقيقته ؟ شقيقته ، طيب يا شيخنا أخونا علي رآها  :السائل 

هي حاجة : ة اإلسالمية عادي يعين ، لكن طبًعا أولوها قالوا تصافح الرجال ، ملا جاءت هنا ندوة يف الصحو 

  . وكبرية وكذا واهللا املستعان يعين 

  هي متحجبة ؟  :الشيخ 

ال ، لكن حىت لباسها ليس باللباس الذي ينبغي أن تكون عليه ، يعين تفعل كما تفعل املصريات قمطة  :الشيخ 

طبًعا حبرارة يعين هي حتدثت حبرارة ، لكن كالم عامي ما هو  هيك وكذا ، وبعدين حتدثت يعين كالم عامي جًدا 

كالم ، كان الشيخ القرضاوي يومئذ تكلم كالما طيبا جًدا القرضاوي نعم ، ألن كان هناك فيه بعثيني وقوميني 

 وماركسيني ونصارى فكان يعين هو أتى باجللسة جزاه اهللا خري ، والقرضاوي له جهود يف هذا الباب ال تنكر يعين

 .  

  . ال شك  :الشيخ 

وال شك حىت فيما أظن أفضل من ناحية املنهج العام من الشيخ الغزايل ، يعين كتابه العبادة يف اإلسالم  :السائل 

، يتحدث فيه عن قضية البدعة وأن األصل يف العبادات البطالن ما مل يرد دليل ، هذه قاعدة قل من يعرفها 

  ويتنبه إليها يعين 

  م أي نع :الشيخ 



  

شيخنا ورد يف أثناء الكالم ذكر والدكم رمحه اهللا تعاىل ، ففي قضية يعين داميًا يثريها اخلصوم وما شاه  :السائل 

ذلك وهي أن الوالد رمحه اهللا كان فيه بينك وبينه خالفات وكذا وتويف وهو غري راض أو شيء من هذا ، فأنا 

كالم طبًعا ما له أصل وأنا صحيح بيين وبني الشيخ ناصر هذا ال: الواقع كنت سألت الشيخ شعيب ، فقال يل 

فيه خمالفات ، لكن يعين البد أن اشهد حبق ، فذكر يعين أن هذا ال أصل له ، فحبيت أن أمسع كلمة يف هذه 

  . املناسبة يعين عن الوالد رمحه اهللا 

هو راض عين كل الرضا ، ويف هو يعين كجواب موجز قبل التفصيل ، احلمد اهللا والدي ما مات إال و  :الشيخ 

أنا استفدت منك ، وأنا أعرف هذا الشيء من مصاحبيت له أو بعبارة : أواخر حياته اللي أنا يعين ذكر قال 

ا 
ً
أخرى باالختالف منطلقه بني صحبيت إياه وأنا صغري السن أقلده شأن كل ولد مع والده ، خاصة إذا كان عامل

صحبته من بني كل أخويت يف ذهابه يف الصلوات إىل املساجد وخباصة يوم  ، وبني منطلقه يف آخر حياته ، فأنا

اجلمعة ، فأنا كنت رفيقه ، فكان يأخذين مثًال هناك مسجد امسه مسجد الشيخ حميي الدين بن عريب النكرة ، 

 يعين يتقصد الصالة يف.. فكان داميًا يصلي هناك ، مسجد الشيخ النابلسي اللي هو على مذهب كما تعلم 

ما هلا غري اهللا ، ما عرفنا  ...: املساجد املبنية على من يزعموم أم من األولياء ، ومثل ما يقولوا عنا يف الشام 

موجود واال غري موجود ، لكن مع ابيه هكذا كل ولد ، وكان يذهب إىل مسجد بين أمية ألنه مقام حيىي عليه 

كتابه بأن الصالة يف مسجد بين أمية بسبعني ألف صالة ،   السالم هناك وكنت أنا قرأت يف حاشية ابن عابدين

ما أعرف دول اجلماعة كيف كانوا يكتبون هذه الكتابات الصالة يف مسجد الرسول  ...يعين خالصة ما بتدي 

بألف ، مسجد األموي بسبعني ألف ، ويا ريت يكون حديث موضوع مثًال قال رسول اهللا ، ال ، قال سفيان 

قال : صالة يف مسجد بين أمية بسبعني ألف صالة ، هو لو قال : ة هذا سفيان الثوري يقول الثوري ، ما قيم

  . رسول اهللا ، يكون حديث معضل فكيف وهو مقطوع واقف عليه 

  . يعين كيف كان شيخنا أقل من مسجد الكعبة  :السائل 

عازيه البن عساكر ، أنا بالتدرج  الشاهد بعدين ملا أنا ترعرعت شوية وعرفت شيئا من علم الرجال كان :الشيخ 

وصلت لتاريخ ابن عساكر ، حصلت إسناد األثر عن سفيان وإذا به ظلمات يعين مما جعلين احلمد هللا أن سفيان 

الثوري ما قال احلديث هذا أي نعم ، فأنا عم أتفتح مع والدي رويًدا رويًدا ، حىت طلعت رحييت أمام الناس أنه 

عن املذهب ألين برفع يدي يف الركوع ، هذه أول خمالفة بارزة من بيت احلج نوح  أنا شردت عن املذهب خرجت

بصورة خاصة ومن بيت األلبان كلهم بصورة عامة ، ما فيهم واحد يعين بريفع يديه يف الصالة ألن كلهم أحناف 



  . هذا وده أربعني جلدة : ومتعصبون ، يعين أقل واحد يقول 

  منني جابوا الرقم ؟  :السائل 

أهواء اتباع ألهوائهم ، هو واحدة جاءت الثانية أن صالة اجلماعة ثاين يف املسجد ما فيه وأيب هو بعد   :الشيخ 

كان دائم املسجد ، أيب كان خيلف بالنيابة عن الشيخ برهان هذا سعيد برهاين كان عمره يف حيه يوكل أيب ، 

امع التوبة ، كان له حمرابان وإمامان شافعي سعيد برهاين حنفي وهذا املسجد من كبار املساجد يف دمشق ج

وحنفي ، مسجد بين أمية أربعة حماريب يف زمن األتراك كان يصلي اإلمام احلنفي أوًال ، راح األتراك واستعمرت 

سورية من الفرنسيني ونصب رئيس مجهورية تاج الدين احلسيين ابن الشيخ بدر الدين هذا شافعي ، فأمر بأنه 

لى احلنفي عصبيات جاهلية ، فسعيد برهاين كان يصلي بعد ما يصلي اإلمام الشافعي ، أنا يتقدم الشافعي ع

وراء اإلمام الشافعي ألن حىت الفقه احلنفي أن اجلماعة الثانية مكروهة ، لكن من : شفت سعيد قلت له 

فيه عنده وضوء وتكون أن الشوافعة مثًال اإلمام قد يكون مس امرأة وما : التعصب ألهوائهم ومذاهبهم بيقولوا 

صالتنا وراه باطلة إىل آخره ، بيصلي على الرسول يف التشهد األول ، وحنن عندنا هذا مكروه حترميًا وإذا سها 

  وصلى على الرسول وجب عليه سجود سهو ، من هذه الفلسفات املذهبية نصلي وراء إمامنا 

اإلسالم وممكن تصلي مع اإلمام الشافعي ، أيب أنا واحلمد هللا يعين فهمت يومئذ أن هذه األشياء دخيلة يف 

يشوف ها الشكالت هذه لكن ما يضجر منها ما يتضايق ، هو ليه تضايق ؟ ملا وكله سعيد الربهاين أنه يصلي 

نيابة عنه ، صالة هلا مشوار ، ما بيقدر يصلي ظهر أو عصر كلفين أنا أن أصلي بالنيابة عنه فأنا أبيت عليه قال 

د أنه ال جيوز وتفريق للمسلمني و الكالم هذا ، فأسرها يوسف يف نفسه ، ومجعت واحدة واحدة ، هذا أعتق: له 

وأكرب شيء كانت أين حولت من الصالة يف املسجد األموي ألنه فيه مقام حيىي عليه السالم ، وكانت طبًعا هذه 

ي ضدي ، الظاهر هيك شذوذات بني األرنؤوط وأخوه الدساسني واملفسدين يف األرض يوغرون صدر والد

بأتصور ما عندي علم نقل ، الظاهر يف جلسة من اجللسات سهرة من السهرات يعين هو كان اهللا يرمحه أيًضا فيه 

عنده نشاط يف السهرات يتكلم يف حدود ما مسعنا ، الظاهر يف سهرة من السهرات أثاروا حفيظته ضدي وابنك 

 على سفرة العشاء بيفتح موضوع اخلالفات أيوه بس الشيء هيك وابنك هيك ، واهللا يوم من األيام جالسني

أنت : اللطيف اجليد وأنا تعلمت مهنة الساعات عنده ، طول النهار فيه نقاش معه ، يف ديك الليلة قال يل 

: شذوذك وخمالفتك للمذهب ما عاد أقدر أحتمله وقال يل بلسان عريب مبني ، أما املوافقة وإما املفارقة ، قلت له 

ترمحت انتقلت إىل رمحة اهللا ، كان : ا دام بتخريين فدعين أفكر ، طبًعا يف دا الوقت أمك كانت كما تقولون م

تزوج واحدة فكانت يعين سبحان اهللا خلقها يعين هينة لينة ليس هلا شخصية ليس هلا إرادة ، فكانت مطاوعة 



ين أيب فأنا بشوف ، اغتنمها فرصة أحسن ما ألجلي ما تدخلت يف املوضوع ، وأنا فكرت يف املوضوع ما دام خري 

إذا خريتين أنا إذا مسحت باختار أنه أبقى على : أنا أشرد منه بدون إذن ال ، أنا بستغل التخيري هذا وأقول له 

  . آرائي وأعيش لوحدي وهكذا كان 

ري إذا نزل يشتغل ساعة أنا إىل ذاك اليوم كنت أعمل يف دكانه ، والدكان كانت إدارا على يدي ألن أيب شيخ كب

ساعتني وينصرف ، ملا خرجت من عنده أعطاين مخسة عشر لرية سورية فقط وبعض القطع اآلالت للشغل من 

ها اليوم مستغين عنك ، وكنت أنا طبًعا يف ها األوان كله عم أسس مجاعة للدعوة ، وأسرع فيها جيًدا ، قيض يل 

بوب فأقرضين مائتني لرية سورية فاستأجرت يومئذ دكاين بفضل شخص امسه وعيد الدهين رجل كان يتاجر يف احل

الكرمي  ...هذا وعيد الدهين وعملت له واجهة واشرتيت قطعة عدة أشتغل فيها واهللا عز وجل كما يقولوا بالشام 

خد ، يعين بدأت الزبائن تكثر علي وشغلي ماشي متاًما ، تزوجت بعد ما فتحت دكان تزوجت أيب ما حضر وال 

  . ل إطالقًا تدخ

  كم كان عمرك يا شيخ يف هذا الوقت ؟   :السائل 

كان عمري يا سيدي يعين يف حدود العشرين يعين أي نعم ، فمشيت يف عملي ويف دعويت وبدأ الناس   :الشيخ 

يتكاثرون يعين ممن حيملون الدعوة حىت بدأت أعمل دروسا نظامية لكن يف الدور ومتنقلة من دار إىل أخرى ، 

املشايخ بقى إيش ؟ يثوروا ، أول من ثار علينا شيخنا سعيد الربهاين ، عمل خطبة يعين ما شعرت إال أن  وبدأوا

  . املسجد هيهجم علينا 

  . وكنتم يف نفس املسجد  :السائل 

يف نفس املسجد ، ويعود السبب يل زميل يف مدرسة ابتدائية خترجنا مع بعض امسه حممود امليداين ، ملا  :الشيخ 

نا أنا أخذت سبيلي يف املهنة والعلم و هو أخذ سبيله يف مهنة اخلياطة ، اخلياطة االفرجنية ، لكن بقيت خترج

مسعت حديث من الشيخ : عالقات ودية بيين وبينه قائمة ، يوم من األيام نزل عندي على الدكان ، بقول له 

 تلك البالد ورمبا هنا أيًضا بيجيبوا حديث يف ...سعيد برهاين الدنيا رمضان قبيل العيد ، وهذه يعين كليشة عند 

أنه هللا يف كل ليلة عتقاء من النار وجييبوا عدد ضخم ، فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق اهللا إيش ؟ بقدر ما 

هذا حديث موضوع باطل ، وهو كشاب أوًال ناشيء وما : مضى ، سألين امليداين صاحبنا على احلديث قلت له 

يا شيخ سعيد خارج من : ي ميلكه يوجهه الوجهة العلمية كي يناقش املشايخ وهو قال فيه عنده شيء علم

يا شيخ سعيد أنت جبت حديث كذا وكذا على املنرب وهذا حديث باطل : الصالة ما أدري أي صالة ، قال له 

يتك واعمل زي أنت جاي تعلمنا ، قبل ما تيجي تعلمنا روح أوًال ريب حل: ، الضغط طلع عليه بالعايل قال له 



أنت قبل ما : إسالمي إىل آخره ، وهو شاب من الشباب ، هذا كمان اشطاط استشاط غضًبا الشباب قال له 

  . روح احلق اللحية وتعلم من جديد .. روح  - صلى اهللا عليه وسلم  - تطلع املنرب تكذب على رسول اهللا 

هذا قول األلباين ، كان له عادة واحلق يقال : قول هذا الشيخ سعيد بده ي: هو ملا حدثنا احلديث أنا قلت طبًعا 

أكثر صلوات اجلمع أصليها عنده ليش ؟ ألن خطبته هلا شيء مما يسمونه بالروحانيات ، سكرت الدكان وكان : 

فيه العادة ييجي بعض اإلخوان يروحوا معي ، جاء واحد امسه نصر عوده حنن ماشيني على قرب من املسجد عم 

ليش ؟ حكيت له القصة وما خيطر يف بال أحد إن كان : ليوم خيطب الشيخ سعيد ضدنا ، قال حيدثين قلت أن ا

  . حدث هذا امليداين أن األلباين وهكذا كان 

احلمد هللا مث احلمد هللا االفتتاحية اللي ما هلا أصل يف السنة ما أدري ليش قطعها ودخل يف موضوع الوهابية : قال 

الدين ابن عريب ها دول بيضللوا األئمة ها دول كذا بينكروا كرامات األولياء  ، ها دول بيكفروا الشيخ حميي

والصاحلني ، ها دول كذا وكذا انظروا أين جيتمعون ؟ يعين يف دكانيت ، امنعوا أوالدكم من االتصال م و إال 

واهللا إذا برد عليه أفسدوهم وأضلوهم والكالم هذا ، أنا يومئذ شاب يعين صغري ، يا رب شو أسوي أرد عليه ؟ 

واهللا بروح هدر ، ما أرد عليه بيجوز كنا تعلمنا يف ديك الكويشة الساكت عن احلق شيطان أخرس ، وهيك 

وهيك نفسي منعقدة انتصر أخريًا العقل على النفس دنيت إيش ؟ صامت هكذا على جنايب زي ما يقولوا عندنا 

  . يف الشام 

  . على مضض  :السائل 

العني كان معي أخي أبو أمحد اهللا يرمحه ، ها ذاك كان أكرب مين بسنتني وكان أشد أخويت وإحنا ط :الشيخ 

  . حتمًسا للدعوة ، وكان ما شاء اهللا مع أنيته حيفظ يعين 

  . وخملص وصادق  :السائل 

ذا ال شك رمحه اهللا ، أنا ماشي قدامه وهو ماشي وراي وخايف اجلماعة عم يتغامزوا علي هذا هو ؟ ه :الشيخ 

هو ، مرت يف املسجد بسالم ، جينا يف األسبوع الثاين كمان صار إيه ؟ جدل بني العقل وبني النفس أصلي يف 

املسجد واال أروح أغري وجه فيه شيء وهيك وهيك ، صار أحاديث النفس ترجح يل أين الزم أصلي يف املسجد 

  . إيه ثبتت عليه وإال كان حيضر : وإال الناس راح يقولوا 

  . كان حيضر معانا هذا الرجل   :ل السائ

املقصود رحنا صلينا هناك ، انتشر اخلرب طبًعا يف دمشق من مجيع أطرافها ، بينهم مبغضون وبني حمبون  :الشيخ 

وما أقلهم ، من هؤالء احملبني رجل النعمان بن ثابت فيه شابان أرنؤوط جم يصلوا يف املصلى الطويف ، ما فيه 



وه امسه النعمان بن ثابت ، النعمان بن ثابت ، ثابت أدركته أنا بطريقة احلال شيخ شايخ ، هذا أب ...شيء امسه 

لكن سبحان اهللا عاقل ، مع أنه دراسته فقهية يعين ، يعين ما يقال عليه شيخ عامل مثل أيب ، هو دونه بكثري ، 

الشيخ : هذا نقدر نقول لكن هو أحسن من أيب من ناحية أنه بيسمع بيفهم املعقول إىل آخره ، يعين كان 

  . الوحيد اللي كان يصغي يل وكان ييجي يزورين يف الدكان 

  . هو أرنؤوطي برضه  :السائل 

هو النعمان أبوه امسه ثابت النعمان بن ثابت ، النعمان بن ثابت أنا ملا نشأت كان كبريا هو يف السن ،   :الشيخ 

عنه بالسلفية ، اليوم أنا ناشئ ما فيه شيء امسه دعوة  كنت امسع عنده متناقضات امسع عنه ما نعرب حنن اآلن

  . سلفية أو منهج سلفي أو شيء من ذلك 

  طيب القامسي ما له أتباع ؟  :السائل 

  . ما له أتباع مع األسف ، فيه عندك الشيخ رجا شو أثره املشهور ، ما له أثر  :الشيخ 

  . مع أن السلفيني كثري  :السائل 

ن ياسني أنا اجتمعت معه يف لبنان يف بريوت ، الشاهد هذا النعمان كان ينكر كثريا من الشيخ سعد ب :الشيخ 

الثقافات واألحاديث الضعيفة واملوضوعة ، كان يعينه على ذلك كتاب واحد وهو تفسري روح البيان لأللوسي ، 

  .  روح املعىن لكن البيان غريه ، روح املعاين لأللوسي أي نعم ، فيه عنده سلفيات قيمة

  . قيل قوله بالتفسري اإلشاري  :السائل 

صدقت ، فهو يأخذ النقط هذه من الكتاب ويوجهها لأللباين يثوروا عليه ، مث هذا إنسان ميتاز بشجاعة  :الشيخ 

عجيبة ، ما كان هو يعين نقول ملتزم ، لكن فيه عنده عقل نري ومن نوره أنه استطاع يستفيد من كتاب األلوسي 

أشياء أنا أسر ا ، يف بعض الدكاكني بدأ االتصال بيين وبينه ، كان  ...نا أترعرع وأنشأ يف العلم ، فلما بدأت أ

ما يعجبين منه أنه نكيت يعين ما يقدر يتميز إال يضحك اجلالسني ، وكان من أعماله الغريبة العجيبة ما جتوز 

س ثوب أبيض يسوي حاله حيط طقية فوق شرًعا لكن جيي إىل مقربة جبانب طريق يتخضب بني زيارة القبور يلب

اخلشبة ماسك مارين اثنني ثالثة حىت يصل إىل القرب إىل آخره ، هذه هواية عنده هواية ، ومن جهة أخرى 

بيتعاطى استحضار اجلن ، لكن ملا أنا نشأت صار هو مبسوط مين متاًما كأنه وجد إيش ؟ عنصر مقوي له ، 

ما قلت لك رجل شجاع ال يهاب ، وإذ هو جاي ثاين مجعة اللي أنا بلغوه قصة خطبة الشيخ سعيد ، ومثل 

كما ذكرنا ،   ...ترددت أين أصلي يف املسجد واال ال ، جاي متسلح بالفرد ، وأنا طالع أخي وراءي اهللا يرمحه 

ودوشة  الظاهر مسع هو من أحدهم لفظة نابية ما أدري شو وهايب ما بيحبوا الرسول قال له إياه ، وراح تصري فتنة



من فارس فاض الكيل تدخل يف املوضوع  ...، تدخل جامعة الدكان كان خمتار احمللة امسه صاحب القيم أو أبو 

واحلمد هللا انفضت الفتنة ، جاءت اجلمعة الثانية وأنا يف نفس اجلدل النفسي أصلي ما أصلي ، أغلقت الدكان 

خل املصلى إما أمشي مستقيًما يف مسجد آخر إما وانطلقت أمشي وأنا لسه ال وصلت ليسموه عندنا املصلى أد

آخذ مييًنا إىل داخل املسجد ، إال حتري متبعين من الدكان ليشوفين وين راح أصلي من بيت اخلطيب هناك ، ملا 

صل يف : رايح أصلي يف اجلمعة ، قال يل : وين رايح ؟ قلت له : شافين بدي أحول على اليمني وقفين قال يل 

أنا : ما يكفيك الفتنة اللي عملتها ؟ قلت له : ال بدي أصلي يف املسجد ، قال : قلت له هذا املسجد ، 

أنا مأمور بإلقاء القبض : عملتها واهللا اللي خطب على ملئ من الناس وكذب علينا وافرتى إىل آخره ، قال يل 

د ، وفعًال من ذاك اليوم ولذلك خلينا أمشيها باليت هي أحسن ، املساجد كثرية صلي يف غري املسج ...عليك 

تركت ذاك املسجد وصرت أصلي يف غري مسجد ، كل األخبار كل يوم يف ازدياد تكتشف ، يف يوم من األيام 

سهران يف دكانيت حيث كانت جممع السلفيني ، دكانه وجب أزور ، معروضة ساعات كبرية وصغرية وأنا وراء 

يسموم هناك يعين حليقني ، إًذا شيخ  ...ذة الرمسيني النظاميني الطاولة مييين يف الطريق إجيي زارين أحد األسات

امسه الشيخ صاحل احلمصي ، هذا الشيخ صاحل احلمصي من املشايخ القليلني السوريني اللي كانوا يركنوا إيل 

بعد  ويرتددوا علي ويبحثوا معي يعين حامًال املنهج ، الظاهر األوالد متأثرين بأبيهم فأي أحدهم شايل العدة

صالة العشاء وإذا يد متتد إىل الشباك إىل الواجهة أول الشباك ماسك راسه وأستاذه داخل يعمل له إيه ، شفت 

  . أنا منه هذا امسه الشيخ صاحل فركور ، هذا من مشايخ شعيب 

  . نعم يذكره دائًما  :السائل 

ستاذ إليه وقعد طويًال حيدثه طبًعا حذره وهو اللي غرس فيهم ضد الدعوة السلفية ، أي نعم ، فاعتذر األ :الشيخ 

يعين أن هذا ويك ، ملا دخل حكى يل بطبيعة احلال أن بينت له أن أنا بزوره ، لكن هو يشحن طالبه كلهم مبا 

فيهم شعيب وعبد القادر إىل آخره ضد الدعوة السلفية وهكذا يعين مشيت الدعوة كل مدى يف اتساع واحلمد هللا 

ماع باألجرة يف الشهداء فيه مكان امسه عندنا الشهداء هناك ، مث انتقلنا للمهاجرين وصار حىت اختذنا مركز اجت

  . احلمد هللا يعين الدعوة متشي بانتظام مث اتبعنا املصلى أي نعم ألول مرة يف دمشق الشام اهللا أعلم من مىت 

  . من أيام شيخ اإلسالم  :السائل 

مليدان ، يعين خارج دمشق يف الطريق اآليت إىل عمان ، وصلوا معنا بعض اهللا أعلم ، أول مرة صلينا يف ا :الشيخ 

اإلخوان املسلمني ومن مجلتهم زهري الشاويش ، وحنن راجعني حولنا على مركز اإلخوان املسلمني صار شيء من 

لح التعارف وشيء من النقاش ، ومن يومها علق زهري الشاويش بالدعوة ، فيما بعد هناك مل يعد املكان يص



  . للصالة ألنه صار طريق عريض وكذا إىل آخره ، فانتقلنا باملصلى إىل املهاجرين فكان يف اجلبل فوق يف ساحة 

   ...عم يتغدى واحلني  :السائل 

ليه ؟ من جهة مطل على دمشق الشام  ...: نعم ، املهاجرين سبحان اهللا كان يف مكان مثل ما بيقولوا  :الشيخ 

لي بيسمون ترى أخونا احلافظ هذا إيش لون يسموه ؟ سرايا الدفاع ، أسلحتهم حوالينا جبل ، ومن جهة أخرى ال

، وحنن بنقيم صالة العيد هناك على مرأى من هؤالء اللي مها يا فساق يا كفار ، واحلمد هللا يعين صار املصلى  

  . كل يوم أو كل سنة يزداد عدده 

مع الوالد وال تكلمت أصًال احلديث عن الوالد وأنه كان حسب يف النهاية بتعرض لنا يف النهاية معكم  :السائل 

  . الشائعات أنه غضبان عليك وكذا ، يف النهاية هذه ينهينا من قضية اخلالف مع الوالد يف آخر حياته وأنه يعين 

هذه حنن عم نذكر األسباب اللي جعلت أي نعم أيب يتخذ ذاك املوقف ، لكن من شدته وتعصبه  :الشيخ 

أبناءهم ، فهو مع األسف ال حضر عقد زواج وال بناء على زوجة وال حضور ولد مع   ...اآلباء بيكرهوا طبيعة 

كثرة أوالدي اللي رزقتهم إىل آخره ، فأبوي اهللا يرمحه ملا شاف يعين إقبال الشباب على الدعوة وال شك أنه شعر 

ذهب يعين يف بعض القضايا ، لكن عرف أنه أن الدعوة فيها خري كبري من جهة فيها شر بزعمه هو أنه خالف امل

  . خري غالب على الشر ، فبدأ يرتدد علي يف الدكان 

  . بعد هذا كله  :السائل 

يف الواقع ، لكن اختلف عن ذي قبل ، هو  ...لكن أيًضا ما جترأ يدخل الدكان ، يعين من األشياء  :الشيخ 

فاته ووفاته أيًضا وكان هذا من فضل اهللا علي ألين كنت بطبيعة احلال أنا كنت أزوره يف بيته ، وشاهدت مرض و 

مسافرا كعاديت سفرة شهرية إىل حلب ، فأنا جئت ووجدته مريًضا يومني ثالثة واهللا أخذ أمانته ، من السنة وهذه 

طبًعا خالف مذهبهم اجلماعة ، فيه هناك مسجد يزعمون أنه مسجد عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق يف شارع  

ارع بغداد ، حب يفوته الناس عامة يصلوا صالة اجلنازة يف املسجد ، املذهب احلنفي يكره ذلك ، وحنن كبري ش

نرى السنة الصالة خارج املسجد لكن جيوز يف املسجد ، على ذلك صلينا عليه خارج املسجد ، األرنؤوط كلهم 

  . م يف مناسبات كثرية جًدا ، يا مجاعة يفتحوا نعاهلم ويدوسوا فوق منها ، أنا ما فعلت صليت يف نعلي وبينا هل

  

  
  


